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HOSPITALSFOTOGRAF

s erhvervspraktikant Zenab El-Tayeb fra 9. klasse på Grønnevangsskolen har
interviewet Hanne Skov i hendes frokostpause.
Der er over 7000 ansatte på universitetshospitalet. En af dem er klinisk fotograf
Hanne Skov, som har kontor og værksted i hospitalets kælder sammen med sine fire
kolleger.
Hvad har du lavet, siden du mødte på arbejde i morges?
„Lidt af hvert. Først skulle jeg skynde mig op på en operationsstue og fotografere en
patient, der blev opereret. Lægen havde opdaget en tumor, mens han opererede. Han
skulle have et billede af den, så en specialist kan kigge på den og beslutte, hvad der
skal ske med den. Jeg skulle selvfølgelig skynde mig, fordi operationen var i gang, og
jeg skulle have sterilt tøj på og vaske hænderne godt, før jeg kunne gå ind på operationsstuen.
Bagefter gik jeg herned på værkstedet og redigerede billederne og lagde dem ind
i en digital billeddatabase. Der kan lægerne hente de billeder, de skal bruge til deres
forskning og til deres undervisning. Mange af dem underviser jo de medicinstuderende.
Så skulle jeg op på dermatologisk afdeling, hvor der var en patient med noget
udslæt på ryggen. Det skulle jeg fotografere, fordi hudlægen skulle have noget dokumentation, så hun kan se, om udslættet vokser eller bliver mindre.
Synes du ikke, det er ubehageligt at fotografere sygdomme og blod og sådan noget?
„Nej, for mens jeg arbejder, tænker jeg kun på, at billederne skal være gode og skarpe,
og at lyset skal være helt perfekt, så farverne på billedet bliver fuldstændig de samme
som i virkeligheden. Men somme tider møder jeg selvfølgelig nogle mennesker, der
er meget, meget ulykkelige. Det gjorde jeg for eksempel to gange i fredags.
Først skulle jeg fotografere et dødfødt barn. Det skal vi, fordi personalet ved, at
forældrene på et senere tidspunkt gerne vil have et billede af deres barn. Først skulle
jeg tage et billede af drengen med tøj på og bagefter uden tøj. Han så ud, som om
han lå og sov. Den slags billeder er altid i sort-hvid.
Og senere på dagen skulle jeg tage billeder af en ung pige, der havde været udsat
for vold. Sådan nogle billeder er altid farvebilleder. Det er politiet, der skal bruge
dem i deres arbejde. Den slags arbejdsopgaver bliver man selvfølgelig berørt af – også
selv om man er professionel.“
Hvad så, når du kommer hjem fra arbejde efter sådan en dag – tænker du så stadigvæk
på det, du har oplevet?
„Det gjorde jeg meget i starten, lige da jeg var begyndt som klinisk fotograf. Det er
10 år siden nu. I dag tager jeg som regel ikke mit arbejde ’med hjem’. Det behøver
jeg ikke, for jeg har nogle gode kolleger at snakke med, hvis der er noget, jeg har brug
for at dele med nogen.“

Læseopgave
1. Hvilke patienter har Hanne Skov fotograferet om formiddagen før interviewet,
og hvorfor skulle de fotograferes?
2. Hvad tænker Hanne Skov på, mens hun arbejder?
3. Selv om hun er professionel, er der arbejdsopgaver hun bliver berørt af.
Hvilke for eksempel?
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REKLAMEFOTOGRAF

s erhvervspraktikant Benjamin Clausen fra 9. klasse på Møllerup Friskole har
interviewet reklamefotograf Ernst Middelboe i hans fotostudie.
Hvad har du fotograferet i dag?
„Toiletpapir, indisk kylling i karry og en citronkage! Kleenex er en af mine store kunder,
og de har lige sendt noget nyt toiletpapir på markedet i en pakke med 8 ruller. Sådan en
pakke skulle jeg fotografere i dag, fordi Kleenex skal have nogle billeder til deres hjemmeside. Det lyder ekstremt kedeligt at tage billeder af 8 ruller toiletpapir, men det synes
jeg ikke, det er. Den slags opgaver kan godt være spændende, fordi det er meget svært at
få en pakke toiletpapir til at se superlækker ud. Og det er lige præcis det, der er mit arbejde: at få ting til at se lækre ud.“
Hvordan får du ting til at se lækre ud?
„For det første skal man placere produktet helt rigtigt på bordet. For det andet skal man
sætte lamper op med det helt rigtige lys. Det kan godt være svært på grund af irriterende
reflekser i plasticet. Somme tider tager det en time eller halvanden at arrangere alting,
før jeg begynder at tage billeder. Og så når det hele er klar, tager det måske kun et minut
at fotografere! Men alt det tænker du ikke på, når du ser en pakke toiletpapir i en tilbudsavis fra dit lokale supermarked, vel? Du får bare rigtig meget lyst til at købe lige
præcis det toiletpapir, fordi det ser helt utrolig lækkert ud, ikke?“
Jeg har hørt, at madfotografer snyder med maling og hårspray og lim og sådan noget,
så farverne bliver rigtig flotte og maden ser frisk og lækker ud. Gør du også det, når du fotograferer mad?
„Nej, selvfølgelig gør jeg ikke det! Vi har et køkken i mit studie og en super kok, der også
er rigtig god til at arrangere maden, så det ser flot og lækkert ud. Vi bruger kun tallerkner og fade i helt moderne dansk design. Og ligesom med toiletpapiret, så skal lyset være
helt rigtigt. Jeg fotograferer for et firma, der producerer friske krydderurter. De har en
hjemmeside med madopskrifter, hvor du kan gå ind og se mine billeder. Der er krydderurter i alle retterne. Det skal der være – både i forretter, hovedretter og desserter. I dag
puttede vi mynte på citronkagen.“
Hvad gør I så med maden bagefter?
„Så spiser vi den – kokken og mig. Måske skal vi lige varme den først, hvis den er blevet
kold, mens jeg har fotograferet. Så det er klart, at jeg ikke snyder med lim og hårspray!
Men jeg kan godt snyde en lille bitte smule, når jeg redigerer billederne på computeren.
Hvis der fx er et basilikumblad, der ser lidt kedeligt ud, så ’klipper’ jeg det væk og kopierer et frisk, lysegrønt blad ind i stedet for. Det synes jeg er helt o.k.“
Hvad skal du lave i morgen?
„Tage billeder af nogle babyer i noget supersmart babytøj. Det er faktisk en af mine venner, der har designet og lavet tøjet. Hun vil gerne have en serie billeder, som hun kan vise
nogle tøjproducenter. Jeg synes, hun er rigtig god, så jeg gør det mest for at hjælpe
hende.“
Læseopgave
1. Hvordan kan det være interessant for en fotograf at tage billeder af toiletpapir?
2. Hvad er vigtig for Ernst Middelboe, når han fotograferer mad?
3. Hvorfor skal han tage billeder af noget babytøj?
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FOTOJOURNALIST

s erhvervspraktikant Frida Juul fra 9. klasse på Bakkegårdsskolen skriver om
Henrik Saxgrens reportagebog: Krig og kærlighed.
Man er ikke en diskret flue på væggen, når man kigger på de 253 mennesker i Henrik
Saxgrens store reportagebog Krig og kærlighed. Nej, man ser dem lige i øjnene, alle
253. På afstand, i fuld figur, i deres eget hjem og med deres ting omkring sig. De ved,
at de bliver fotograferet. Fotografen har bedt dem om at stille sig foran kameraet og
kigge direkte ind i linsen. Hele rummet er oplyst af kraftige fotolamper. Kameraet
registrerer alle detaljer. Fotografen har ikke bedt de mange mennesker om at smile.
Hvem er de? Og hvad er deres historie?
Det finder man ud af, når man læser, hvad de har fortalt den danske dokumentarfotograf. De 253 mennesker kommer fra hele verden og repræsenterer 110 forskellige etniske grupper. De har forladt deres hjemland for at bo i Danmark, Island,
Grønland, Sverige, Norge eller Finland – næsten alle på grund af krig eller kærlighed.
I bogen møder vi bl.a. en 80-årig russisk kvinde, der en gang om året må rejse fra
Finland til Sibirien for at hente sin pension. Vi møder srilankaneren, der arbejder på
en fiskefabrik i Nordnorge, japaneren, der er fanger i Grønland, Sioux-indianeren fra
South Dakota, der bor i rækkehus i Gentofte, skolelæreren fra Elfenbenskysten, der
er postbud i København og Stella fra Mozambique, der som 11-årig kom i skole i
Randers og blev gravid, da hun gik i 10. klasse.
Saxgren har gennem fire år besøgt de mange mennesker i deres nye, nordiske
hjem og fået lov til at fotografere og interviewe dem. Mange var taknemmelige for at
få chancen for at fortælle deres historie, fordi de føler sig anonyme og isolerede i det
nye land. Saxgren er sikker på, at mange fordomme og stereotype forestillinger om
’de fremmede’ opstår på grund af denne anonymitet og isolation. Med sin bog ønsker
han at informere folk i Norden om de nye medborgeres baggrund, hverdag og liv – så
objektivt som muligt.
Krig og kærlighed om indvandringen i Norden i begyndelsen af det 21.århundrede
udkom i 2006 på Gyldendal. Fotografierne og historierne har siden været udstillet
mange steder i hele Norden, og bogen er gået som varmt brød.

Læseopgave
Hvilke af de 10 adjektiver beskriver ifølge teksten bedst Henrik Saxgrens billeder
i bogen Krig og kærlighed?

naturlige · arrangerede · positive · objektive · subjektive · tydelige · utydelige · lyse · mørke · glade
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112-FOTOGRAF

s erhvervspraktikant Nicklas Thorsen fra 9. klasse på Lindehøjskolen har
interviewet ulykkefotograf, Kenneth Jensen.
Kenneth Jensen fotograferer brande og trafikulykker. Han arbejder som chauffør,
men har også et firma ved siden af. Det passer han i sin fritid. Firmaet hedder
112-aarhus.dk. På firmaets hjemmeside kan man se billeder, som Kenneth og 12
andre amatørfotografer har taget af brandmænd, politifolk og Falckreddere i arbejde
ved brande og ulykker i Århus og omegn. Ekstra Bladet, BT, TV2 og andre nyhedsmedier køber somme tider fotos eller videooptagelser af alvorlige ulykker, hvis deres
egne professionelle pressefotografer kommer for sent til at få gode billeder.
For at blive 112-fotograf i Århus skal man være over 21, have sit eget fotoudstyr,
en politiscanner og enten en bil, scooter eller motorcykel. Med politiscanneren, kan
fotograferne gå ind på politiets radiofrekvens og lytte med, når politi, brandvæsen
eller Falck bliver kaldt ud til brande og ulykker. Den 112-fotograf, der er nærmest,
skynder sig at køre til ulykkesstedet, så han kan tage billeder, mens det stadig brænder, eller før der er ryddet op efter en trafikulykke.
Hvad er et godt billede for en 112-fotograf? Kenneth Jensen fortæller: „Det kan
fx være et billede af en brandmand, der står i tæt røg og kæmper mod flammerne.
Eller det kan være et billede, hvor man kan se, at Falckreddere også bliver berørt af
en tragisk trafikulykke.“
Der er nogle etiske regler, som en 112-fotograf skal overholde:
En 112-fotograf skal altid have sit id-kort med sig og arbejde diskret. Han må ikke:
– Tage billeder af ofrene for en ulykke, dvs. folk, der er døde eller kommet til skade.
– Fotografere mennesker, der står og ser på, at deres hjem brænder.
– Tage sit kamera frem, før en ledende politimand eller brandmand har givet ham
tilladelse til at fotografere.
– Gå ind på privat område og fotografere en brændende bygning, hvis ejeren ikke
har givet ham tilladelse.
– Gå i vejen for politi-, brand- og redningsfolk.
Selv om han overholder alle disse regler, oplever Kenneth Jensen tit meget negative
reaktioner fra folk, når han går rundt og fotograferer. Nogle brandmænd og politifolk råber „Forsvind herfra!“ Der kan også komme aggressive kommentarer fra folk,
der er vidner til brande og ulykker: „Har du ingen moral?“, „Du er pervers!“ og „Få
dig et liv!“.
Andre er glade for fotografernes arbejde. Det er især alle dem, der ligesom Kenneth
Jensen er fascineret af alt med blå blink. De kan godt lide at kigge på billederne på
hjemmesiden.
Han har også oplevet folk, der har kontaktet ham for at få billeder fra en ulykke eller
en brand, som har ændret deres liv. I situationen var chokket så stort, at de bagefter
havde glemt, hvad der faktisk var sket. De håbede, at billederne ville hjælpe dem til
at huske det.
Læseopgave
Hvilke af de 10 adjektiver, synes du, beskriver 112-fotografens arbejde? Og hvorfor?

kedeligt · spændende · umoralsk · vigtigt · diskret · kreativt · positivt · professionelt · sjovt · farligt
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